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   09.01.2019  תאריך:

 9579 מספרנו:

 לכבוד

 החשמל רשות

 

  מתחם תחנת כוח –שומת מקרקעין 

 צנרת המקשרת בין תחנת הכוח למאגר המים שטח 

 אלון תבור תעשיהאזור 

 11020, 17082, 17081, 17020, 16924, 16923, 16984שונות בגושים  ות חלק

 

 מטרת חוות הדעת

לבקשתך, מוגשת בזאת חוות דעת מקצועית לאומדן שוויו הכולל של הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה 

 .מכל מחזיק חוב או שעבוד וחופשיריק, פנוי  הואכש )שווי שוק(מרצון ממוכר מרצון 

מטר, המקשרת בין תחנת הכוח אלון תבור למאגר מי  3,200באורך כולל של קרקעית -לצנרת תתלקרקע הערכת שווי 

 הקירור. 
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 המועד הקובע הינו מועד עריכת חוות הדעת.  .1

 פרטי הנכס .2

 )חלק( 5, 4, 3חלקות :   16924גוש:      

 5חלקה :   16894גוש:      

 )חלק( 20,  9, 5, 3חלקות :   17020גוש:      

 )חלק( 11, 4חלקות :   17206גוש:      

 )חלק( 3חלקה :   11020גוש:      

 )חלק( 3חלקה :   16923גוש:      

 )חלק( 3, 2, 1חלקות :   17081גוש:      

 )חלק( 24, 23, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9חלקות :   17082גוש:      

 

מ' ) העברת מי  5ק"מ וברוחב של  3.2תוואי צנרת בתת הקרקע באורך של   :נשוא השומה

 .קולחין ממאגר המים לתחנת הכח(

 אלון תבור, קיבוץ דברת תעשיהאזור    מיקום:

 בתת הקרקע שימושהקמה וזכות    זכויות:

 ביקור בנכס .3

  .מקרקעין ישמאייק 'צ'צ-ויעל רוזנברגע"י אריה קמיל  20.9.2018ביום ביקור בנכס ובסביבתו נערך 

  תיאור חלקי הנכס והסביבה .4

.4.1 תיאור הסביבה  

מצוי בתחום שיפוט המועצה האזורית עמק אלון תבור אשר  התעשייהממוקם באזור אתר תחנת הכוח 

  יזרעאל ועיריית עפולה.

ממוקם  התעשייהאזור  .1דונם ומוגדר כאזור עדיפות לאומית א' 2,400 -של כהפארק משתרע על שטח 

 העובר דרך עפולה, קיבוץ דברת וכפר תבור.  65דרומית לכביש 

בוץ דברת. אזור אלון תבור, מדרום מזרח לקי התעשייהמזרחי של אזור -האתר ממוקם בקצה הדרום

 מחלבת תנובה., בהן חברת החשמל ותעשיהחברות  50 -מונה כ ההתעשיי

 קיבוץ דברת.ו 65כביש מט"ש דברת ממוקמים כקילומטר צפונית ל –מאגר המים ובריכת החמצון 

אינה מיושבת. בשוליה ממוקמים הקיבוצים דברת בקעת כסולות,  -ון צסביבת מאגר המים בריכת החמ

ודבוריה והיישובים הקהילתיים  כסאלון, בלפוריה ותל עדשים והכפרים אומזרע, המושבים כפר גדע

  אחוזת ברק ושכונת גבעת המורה. 

                                                           
הזכאים להטבות לפי החוק לעידוד השקעות  התעשייהתחום פעילות תחנת הכוח אינו נמנה על ענפי סביר להניח כי  1

 הון.
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 (נשוא חוות דעת זו מסומן להמחשהלהלן מפת הסביבה )

 

 

.4.2  הנכס על חלקיותיאור  

 מתחם תחנת הכוח .4.2.1

( 14, 12חלקות  י)חלק 17083( ובגוש 20,  19,  18,  12)חלקי חלקות  17082התחנה ממוקמת בגוש 

 .2דונם 123 -כהכולל ושטחה 

משולב  תחנת הכוח "אלון תבור" כוללת שתי יחידות ייצור מסוג טורבינות גז וכן יחידה מסוג מחזור

 למערכת הארצית. מגוואט 600 -. התחנה מספקת כ(מחז"מ)

שמסרתם לי, בעקבות גילויי גז טבעי בסמוך לישראל נערכה  3דו"ח סטטוטורימידע המפורט בעל פי 

ף במזוט ובסולר הסבה של יחידות אלה לשימוש באמצעות גז טבעי. כאשר בפועל ניתן להשתמש א

 תות חירום.להנעת היחידות בע

 של חברת נתיבי PRMS -תחומה מצפון בתחנת תחנת הכוח נמצאת על שלוחה בכיווני מזרח מערב, ו

 אלון תבור. התעשייההגז הטבעי לישראל, ממזרח ביער נטע אדם קיים, ומדרום וממערב באזור 

קווי  סמוך לתחנת הכוח ישנן קווי תשתית: קו גז היוצא מתחנת הגז לתחנת הכוח, קווי דלק ממזרח,

 מים מקומיים וקו חשמל בסמוך לכביש.

 שטח בור ללא שימושים. ,מזרחי - בחלקה הדרום

  

                                                           
 דונם שנשאר בבעלות חח"י 19.7שטח זה אינו כולל שטח של  2
 בעריכת חברת "יישום יועצים" 6/2018דו"ח סטטוטורי מחודש  3

 תחנת כוח אלון תבור

 מאגר דברת

שטח לתכנון בעתיד, צמוד דופן 
 לתחנת הכוח הקיימת

ר ועתוואי מש
של צנרת מי  

 הקולחין
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 מאגר מי קולחין .4.2.2

 דונם.  120 -)בשלמות(, שטח המאגר הינו כ 12חלקה  16923ממוקם בגוש  מי הקולחיןמאגר 

 הגישה למאגר מדרך עפר המקשרת בין קיבוץ דברת למאגר.

 אלון תבור והישובים הסמוכים. התעשייההמאגר קולט את שפכי אזור 

 קו"ב.  240,000 –קו"ב ומאגר מי גלם  120,000 –המאגר מחולק לשתי בריכות : מאגר מים מטופלים 

הקולחים המטופלים במאגר מוזרמים ישירות למתקן הטיפול במים של חברת החשמל. במתקן 

מי הגלם, תהליכי טיפול ביולוגיים, כימיים ופיסיקליים טרם הזרמתם לצורכי  -עוברים הקולחים 

 תחנת הכוח אלון תבור. קירור

דונם למתקני טיפול. השטח כולל מבנה משרדים, חדר פיקוד  22.5בחלק הדרום מערבי שטח של 

 וחדר חשמל, מתקני טיפול במים ברמה שלישונית, מתקן טיפול באמוניה, מתקן טיפול ביולוגי ועוד. 

 תצ"א מאגר המים : 

 

 

  נשוא השומה -צנרת מקשרת בין המאגר לתחנה  .4.2.3

 בצנרת תת קרקעית הכוללת את הצינורות הבאים :מדבר 

  מ"א. 3200באורך  14" בקוטרצינור סניקה לקולחין 

  מ"א. 3200באורך  6" בקוטרצינור מי תמלחת 

  מ"א 1750באורך של  12" מים לגיבוי אל מאגר דברת בקוטרצינור. 

ם מזרחה במפגש ע ומתעקלבצפון, דרומית לכיוון קיבוץ דברת המים  ממאגר וצאתוואי הצנרת י

אלון תבור עד לגבולה הצפונה של תחנת הכוח ומשם מתפתל  ההתעשייבמקביל לפארק  531כביש 

 . דרומה ומקיף את התחנה עד לגבולה הדרומי

מ' מכל  2.5הרצועה מ'. רוחב  3,200כפי שנמסר לי ע"י חח"י אורך הצנרת הרלוונטית הינו 

 .תיקונים וכו'לתחזוקה שוטפת,  לגישה רוחב הרצועה משמש צד של הציר.

 מ'. 5 –הרצועה כולל הצנרת סה"כ רוחב 

 על פי חוק הביוב.  -רת והשימוש בה נהקמת הצ על ידי חח"י,כפי שנמסר לי 

 רקירומאגר מי 

 מתקן טיפול במי קולחין
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.4.3 : ריכוז שטחי המתחם  

 מתחם תחנת הכוח 

 מתחם התחנה למאגר(. ן) קיים צינור המקשר בי מתחם מאגר מי קולחין 

  נשוא חוות הדעת. –צנרת מקשרת 

 פרוט השטחים ע"י מידע שנמסר לי מח"ח.

שטח מ"רתיאור

      122,200מאגר מי קולחיןגבול נכסי 

       93,500תחנת הכוחשטח לשומה

       30,000לא מבונהעובר למדינה - הסדר

       19,700תחנת השנאהנשאר בח"ח - אינו חלק מהערכת השווי

        16,000צינור תת קרקעיצנרת המקשרת בין המאגר לתחנה 

 

 

-אלון תבור
 93.5שטח של 
 דונם

  -דונם   19.7
שטח  -תחמ"ש 

שנשאר בבעלות 
 חברת חשמל

 -דונם   30
 מועבר למדינה
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 :  תצ"א

 

 

 :תמונות להמחשה

 מתחם תחנת הכוח

   

 

 מאגר המים 
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 מצב תכנוני  .5

.5.1 תכניות תחנת הכוח  

יחידות קומפקטיות ליצור חשמל לשעת שיא, דחק וחרום  – 2לתמ"מ  6שינוי  – 6919ג/ .5.1.1

 "אתר אלון תבור" 

 .24.10.1991מיום  3934פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 תכנית זו מהווה חלק מחוזה החכירה.הערה שלנו: 

ע"פ  52-45במרכז התעשיות "אלון תבור" )מגרשים  דונם 151התכנית חלה על שטח של 

 (.2223תכנית מפורטת ג/

 :מטרות התכנית 

 שיא,  בשעותשיופעלו  חשמל לייצור קומפקטיות ליחידות לאתר מיקום לקבוע
 .וחרום דחק

 יותר של לא נומינלי ייצור בהספק חשמל לייצור יחידות 2 של הקמתן להתיר 

  220 -מ יותר לא יהיה המרבי הייצור הספק הכל אחת, וסך כל מגוואט 110 -מ
 מגוואט.

 היצור יחידות והפעלת להקמה המתחייבים תנאים לקבוע. 

 2223/ בתכנית ג 5 מספר מדרך וחלק 45-52 מספר המגרשים חלוקת לבטל 

 .בתכנית חדשה מגרשים חלוקת ולקבוע

 י תכנית"עפ ודרך סטנדרטים מבנים מתעשיה, מאושרים שטח יעודי לשנות 

 :הבאים השטח ליעודי 2223ג/

 ר"מ 142,660 בגודל חשמל ייצור ליחידות אתר. 

 ר"מ 8,340בגודל   פתוח ציבורי שטח. 

 החדש השטח ליעודי המותרים והשימושים התכליות את לקבוע. 

 יחידות הנובעים מהפעלת סביבתיים מפגעים למניעת הטיפול דרכי את לקבוע 

 .הייצור

 באתר ראשיים פנימיים למתחמים חלוקה לקבוע. 

 בניה היתרי להוצאת כללים לקבוע. 

 זו מתוכנית וסטיות בשינויים הטיפול דרכי לקבוע. 

 
 תשריט התכנית :
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 : להלן טבלת שטחים וייעודים

 

 

בטבלה זו ניתן לראות את שימושי הקרקע טרם השינוי לאתר ליחידות ליצור  : הערה שלנו

 חשמל.

 
כאמור בתוספת הראשונה לחוק  –שטח ציבורי פתוח שטח חקלאי  -תכליות ושימושים  

 .1965התכנון והבניה תשכ"ה 

   – אתר ליחידות קומפקטיות לייצור חשמל לשעת שיא, דחק וחרום

 והמתקנים את המבנים להפעיל ו/או א' להקים במגרש זו, מותר ולתוכנית דין ללכ בכפוף

 :הבאים 

 2 2 ו להן וחרום, מתקני עזר דחק שיא, לשאת קומפקטיות חשמל לייצור יחידות 

 .הים פני מעל מ' +275  מפלס מעל אחת כל מ' 30 -מ פחות לא של בגובה ארובות

 דלק ומתקנים לשאיבת דלק, איסוף( קו )בורות אצורות דלק, לאחסון דלק מיכלי. 

 גבוה עליון וסגורים במתח פתוחים חשמל פיקוד, מסדרי בית הכוללת משנה תחנת 

 .לה עזר ומתקני ונמוך, מבני

 תאורה עמודי טלפון, וכבלי קווי חשמל, וכבלי קווי. 

 שומר וביתן היקפית גדר. 

 שונים מנהלה ומבני מקורה או פתוחה לאחסנה שטח מלאכה, בית. 

 עזר ומערכות מים לשאיבת אש, מיתקנים כיבוי מים, מערכות מכלי. 

 ניקוז ותעלות ביוב קווי. 
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 תחנת כוח פנים ארצית אלון תבור  - 9/ב/10תמ"א  .5.1.2

 .10.2.2003מיום  5157פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

, גוש 1מחלקה חלק  - 17088, גוש  23, 18-20, 12חלקי חלקות  - 17082תחום התכנית : גוש 

 .14, 12חלקי חלקות  – 17083

 .2לתמ"מ  6שינוי  6919תכנית זו מבטלת את תכנית ג/

 :מטרות התכנית 

 .לייעד שטח לתחנת כוח פנים ארצית 

  .לקבוע הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה 

 .לקבוע תנאים להפעלת תחנת הכוח, לרבות סוגי הדלק שישמשו להסקת יחידות הייצור 

 ע הוראות בדבר אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים, לרבות הוראות לפיתוח לקבו
 ושיקום נופי באתר.

 .לקבוע מערכת למעקב ולפיקוח על תחנת הכוח 

 לקבוע קיבולת הספק ייצור לתחנת הכוח.  
 

 :תכליות ושימושים 

בנוסף לשתי יחידות הייצור  תותר הקמת יחידות ייצור חדשותתחום בו  –תחנת הכוח 

  .  מגוואט 600 -כימות, כך שסך כל קיבולת הספק הייצור תהיה הקי

כמו כן, תותר הקמת מתקני העזר של כלל יחידות הייצור, לרבות מתקנים תפעוליים, 

ארובות, מתקני השנאה, מתקני שרות ומנהלה, שטח התארגנות להקמה, דרכים פנימיות, 

 מיכלי דלק, קווי תשתית ומתקני תשתית. 

 ן בתשריט ותכליות עיקריות:מתחמים כמסומ

 ייצור חשמל. – ב( -)א 1מתחם 

מגוואט כל אחת ובהם  110 -יחידות ייצור הקיימות, כ א 1מתחם 

נין הנהלה ומתקני עזר. בבנין פיקוד,  , טורבינות,גנרטורמתקני 

)תוספת זו  טוריותיהשטח הכלוא ישמר להקמת יחידת יצור ק

 .(כפופה להכנת תכנית מתאר ארצית

 250יחידות יצור חדשות, כוללות טורבינות גז, כ  – ב1מתחם 

 מגוואט, דוד קיטור. 120חידות קיטוריות בהספק ימגוואט, 

 מערכות דלק וקירור.  –   2מתחם 

מתקנים קיימים , מתקני קבלת דלק, מתקן פריקת דלק ומתקני  

 העזר.

 קני מיתוג והשנאה.תמ  –   3מתחם 

ולמיתוג חשמל המקושרים למערכת מבנים ומתקנים להשנאה  

 הולכת החשמל.

 שטח לפיתוח ולתכנון עתידי.  –  ב(-)א 4מתחם 

 במתקנים אלה תותר להשנאה ולמיתוג חשמל ומעבר לקווי חשמל.       

 כמפורט בתכנית.   – המבנים במתחמים 

 



 

 20מתוך  10 עמוד

 

 תנאים למתן היתר בניה :

  .היתרי בניה יינתנו לפי תכנית זו 

  היתרי הבניה יינתנו בכפוף לאישורים של פיקוד העורף, משרד העבודה ואיגוד ערים

לכיבוי אש.  יש לאשר תכנית לטיפול בשפכי תחנת הכוח, תכנית לפיתוח ועיצוב נופי, 

 תכנית בינוי ותכנית ניקוז. 

  יינקטו האמצעים הטכנולוגיים  –מניעת זיהום מקורות מים ע"י דלק ושפכים

כמפורט  –יעת זיהום מקורות המים ומערכות הניקוז האזוריות המתאימים למנ

 בתכנית. 

יו"ר הדרג העליון של חברת חשמל מוסמך לאשר הפעלת יחידת  –הפעלת יחידת הייצור 

היצור לאחר אישור מהנדס הועדה המקומית, אישור הדרג המקצועי של נוהל מעקב ופיקוח, 

 הועדה המקומית לתכנית השיקום הנופי. אישור המשרד לתכניות הניטור סביבתי ואישור

 תשריט התכנית :  
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.5.2 תכנית  למתחם טיהור שפכים/ מאגר מים 

 אלון תבור  –מתקן טיפול בקולחין  19שינוי לתכנית מפורטת משצ/ - 13880ג/ .5.2.1

 .29.9.2005מיום  5442פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 ייעוד הקרקע הינו לשטח חקלאי.  2 דונם. בהתאם לתמ"מ 168.63שטח התכנית 

הקמת מתקן לטיפול במים, הנאגרים במאגר דברת הקיים, לצורך : מטרות התכנית

ליחידות יצור החשמל בתחה"כ "אלון  רקירושדרוג איכות המים שישמשו לאספקת מי 

 .9/ב/10 תבור", המוקמת מתוקף תכנית מתאר ארצית תמ"א

 עיקרי הוראות התכנית : 

 ד קרקע חקלאית לקרקע תפעולית למתקן מים של חברת החשמל עבור שינוי יעו

 "אלון תבור" של חברת חשמל.  כוחקירור יחידות יצור בתחנת 

  ל בסיס דרך חקלאית קיימת.עהסדרת גישה לשטח מתקן המים 

 .קביעת הוראות בניה ופיתוח לצורך הוצאת היתר בניה 

  .מתן הנחיות סביבתיות 

 תכליות ושימושים 

ישמש להקמה ותפעול של מבנים ומתקנים שונים לצורך איסוף,  – למתקן מיםשטח 

של חברת  בתחה"כ "אלון תבור"שדרוג והזרמה של מים לקירור יחידות ייצור חשמל 

החשמל. בשטח יותרו תכליות ומבני עזר שונים הבאים לשרת את המתקנים והמבנים, 

לרבות צנרות כניסה ויציאה, ביתן שומר, גדר היקפית, מתקני שדרוג מים, משאבות, 

 מתקני בקרה, קשר וכו'. 

ישמש לאגירת מי קירור על כל המתקנים והמבנים אשר יידרשו  – שטח למאגר מי קירור

 מעת לעת.  לכך

וע עצים בתחום הרצועה ואין לתכנן או לבצע כל עבודות טאין לנ – תוואי רצועת קו דלק

 בתחום רצועת קו הדלק.

  :זכויות והגבלות בניה 

 

 הנחיות סביבתיות 

 בהתאם לאישור המשרד לאיכות הסביבה.  –חומרים מסוכנים 

מניעת מפגעים בשלב על חברת החשמל לעמוד בכל החוקים והתקנות ל –שלב ההקמה 

 ההקמה. 

 תנאים לביצוע התכנית

תנאי למתן היתר מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות 

 כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך. 
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 רישוי .6

.6.1 01.01.2005מיום  20040093היתר בניה מספר  

 מותר:

  שונות.  –מתקן הנדסי 

 צינור הכנה לסניקה לקולחים וצינור למי תמלחת ממאגר דברת לכיוון מחז"מ אלון תבור. 

 " מ"א 3,200באורך  14צינור סניקה וקולחים בקוטר. 

 מ"א.  3,200באורך  6תמלחת בקוטר " צינור מי 

ממאגר דברת אל מחז"מ אלון  צינור הכנה סניקה וקולחים וצינור למי תמלחת:  תיאור הבקשה 

 תבור.

 מ'.  1.50לפי תשריט התכנית הצינורות יטמנו בעומק 

 תרשים הסביבה : 

 

.6.2 10.10.2007מיום  20060385היתר בניה מספר   

 בניה חדשה –מותר : קו מים 

 מ"א, לא כולל משאבות.  1750ובאורך  12צינור מים תת קרקעי לגיבוי אל מאגר דברת בקוטר "

.6.3 31.07.2008מיום  20080157בניה מספר היתר  

 תוספת בניה –מתקן הנדסי מותר : 

 6 –משאבות זמניות בהתקנה חיצונית, מוקפות בגדר  מ"א + 300באורך צינור מים תת קרקעי 

 מ"א סמוך לתחנת הדלק דברת. 
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  מצב משפטי .7

.7.1  קיומה של הצנרת. הערה או זיקת הנאה בדברכל לא נרשמו בחלקות בהם עוברת הצנרת  –נסחי טאבו  

.7.2 הנחת צנרת תת קרקעית למיאישור   – 16.5.2004מכתב קיבוץ דברת למינהל מקרקעי ישראל מיום  

 ת של הקיבוץ עפ"י התכניות שהוכנו ע"י משרד פלגי מים.צקולחים ומי תמלחת בשטחי המשב

.7.3 לבין חברת חשמל לישראל קיבוץ דברתבין  12.6.2007מיום  הסכם 

                                                                                                                                                                                                                     להלן עיקרי ההסכם:

 אתר ט"ג אלון תבור" יחידת יצור  –שלה  כוחחברת חשמל מתכננת להקים באתר תחנת ה"

    במחזור משולב אשר תקורר בקירור רטוב.

לצורך קירור היחידה נזקקת חברת החשמל לשטח נוסף להקמת מתקני מים אשר ישמשו 

לטיפול במי המאגר וכן לדרך גישה למאגר וזכויות להעברת תשתיות אל ומאת המאגר ומתקני 

 המים. 

 3, 2המהווה חלק מחלקות  דונם 101בשטח וקם על גבי חטיבת קרקע הואיל בתחום הקיבוץ ה 

  מאגר מי קולחין הידוע בשם מאגר "דברת ב'". 16923בגוש 

, המועצה והרשויות וכן לפדות את מעוניינת לרכוש את המאגר מאת הקיבוץהואיל והחברה 

 זכויות הקיבוץ במקרקעי המאגר לצורך הקצאתם לקיבוץ ישירות מהמינהל. 

 22.5 -מעוניינת לרכוש את זכויות הקיבוץ בחטיבת קרקע נוספת בשטח של  כהואיל והחברה ו

 .16923בגוש  2,3המהווה חלק מחלקות  דונם

מעוניינת לקבל זכויות מעבר בדרך הגישה למאגר ולמתקני מאגר המים והואיל והחברה 

, חלק 16924בגוש  5,6,1,2,3,4, חלק מחלקות 16923בגוש  2,3,4העוברת על גבי חלק מחלקות 

 כמסומן בתשריט. 17020בגוש  2,5,8,9,10, חלק מחלקות 16928בגוש  2מחלקה 

לפדיון וקבלת הזכויות במקרקעי המאגר  עתר לפניית החברהיהסכימו לההקיבוץ והמועצה 

 ובמקרקעי מתקן המים.

 ה והחברה הקיבוץ מתחייב לוותר על מלוא זכויותיו מכל מין וסוג שהוא בקרקע לטובת החבר

 מתחייבת בזה לפדות את זכויות הקיבוץ בקרקע.

 הקיבוץ מתחייב לחתום על כתב ויתור. 

  החברה מסכימה כי הקיבוץ יפנה לקבלת פיצויים בגין הקרקע על פי החלטת מועצת מינהל

 . 696מקרקעי ישראל 

  הינו  על זכויותיה וכן להסכמת הרשויות רלוויתוהמועצה מצהירה כי תנאי להסכמת המועצה

 מ"ק ודרך גישה למאגר החלופי.  420,000כי הקיבוץ יקים מאגר חלופי בנפח מינימלי של 

 את  החברה מתחייבת לשלם לקיבוץ -ברת על זכויותיו בקרקע  דוויתור קיבוץ לתמורה ב

 . 969הסכום שייקבע ע"י ועדת הפיצויים של המינהל או ע"י המינהל עפ"י החלטה מספר 

 $ )בתוספת מע"מ(.  $732,000 ולא יעלה על  500,000 -סכום התמורה בכל מקרה לא יפחת מ

 מ"ר. 123,500הצדדים מאשרים כי סכום התמורה נקבע על בסיס ההנחה ששטח הקרקע הינו 
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  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקיבוץ לתת לחברה,  –לגבי הצנרת מצוין בהסכם

ו לתחזק ו/או לתקן ו/או לטפל במקרקעין הסמוכים, בהם הוא אעביר ו/ללא תמורה, רשות לה

של מקורות, בהתאם או  ומתקני המים ומהם, לרבות קו גיבוימחזיק, בצנרת מים אל המאגר 

 ין כתוואי הצנרת. בדומה למצו

הקיבוץ מצהיר ומאשר בזה כי אין לו התנגדות לבניית תוואי הצנרת, וכי לא תהיה לו טענה 

ביעה כלשהי כלפי החברה בגין בניית תוואי הצנרת על ידי החברה, בגין הנחת הצנרת ו/או ת

ו/או אחזקתם השוטפת. מוסכם כי במידה וייגרם נזק לגידולים עקב מעשה או מחדל של 

החברה ו/או מי מטעמה במסגרת עבודות תחזוקה של הצנרת, תהא החברה אחראית לתשלום 

  פיצויים חקלאיים בגין נזקים אלו.

 

 :הערה 

אין זכויות קנייניות בקרקע בה עוברת הצנרת אלא זכות חברת חשמל ל -עפ"י מידע שנמסר לי מכם 

. הצנרת הוקמה על ידי חברת חשמל ונמצאת בבעלותה אך מתופעלת בלבד העברת הצנרתהקמת ול

 ומתוחזקת על ידי חברת פלגי מים. 
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 גישות השומה  .8

.8.1 כללי  

 המקובלות להערכת שווי של נכסי מקרקעין:גישות  שלושקיימות 

 גישת ההשוואה, גישת העלויות וגישת היוון ההכנסות.

 גישת ההשוואה

 גישת ההשוואה הינה הגישה הטובה והעדיפה באומדן שווי נכסי מקרקעין. 

על פי גישה זו מוערך שווי נכס בהתבסס על נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה, תוך ביצוע 

  .נדרשות )מיקום, גודל, סטנדרט וכד'(התאמות 

ולאור התועלות והפעילות במקרה שלפנינו: לאור היות הנכס ייחודי והמקרקעין שבתחומו, 

 הייחודית המוקנית למשתמשים

 פי על :שקיימיםככל  היתעשי יבשימוש מקרקעין לשווי ישירים השוואה נתוני להעדיף יש -

 מכריעים שמאים מהכרעות העולים שווי נתוני ,רמ"י בעניין הקצאות קרקע שמפרסמת מידע

 .השגות וכד' בוועדת הכרעות/או ו

ורק ככל שאלו אינם מספקים, ייבחנו נתוני השוואה משימושים דומים ככל האפשר לנשוא  -

 חוו"ד.

 גישת העלות

שווי הקרקע כריקה ופנויה, בתוספת עליות  -בגישת העלות נאמד שוויו של נכס כסכום שווי מרכיביו 

פיתוח, עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע 

 בהתאם לסוג הנכס, מצבו הפיזי, מצב השוק וכד'. 

על פי התקינה השמאית, לגישה זו תוקף נמוך בגין הקושי שקיים באומדן שיעור פחתים פיזיים 

 ותכנוניים שנצברו במבנים קיימים. 

וקף הנמוך של גישה זו ולאור נתוני ההשוואה המצויים, אין מקום לעשות שימוש : עקב התהערה

 .בחוות דעתי בגישה זו והיא לא הובאה בחשבון

 גישת היוון ההכנסות

בגישת היוון ההכנסות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס כערך נוכחי של זרם ההכנסות שהנכס מניב 

 לתקופת חייו הכלכליים. 

הכולל להיוון תזרים המזומנים נקבע על פי סוג הנכס, גודל הנכס, רמת הסיכון ואי שיעור ההיוון 

 הוודאות באשר לקבלת תזרים המזומנים הצפוי, שיעור התשואה האלטרנטיבית, וכד'.

השימוש בגישת היוון ההכנסות נפוץ באומדן שווי מקרקעין מניבים ובמיוחד בשומות מקרקעין 

יים והתקופתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך על פי שנערכות למטרות הדוחות השנת

 (. IFRSלתקינה השמאית ובכפוף להוראות תקינה חשבונאית ) 17.1תקן 

ניתן לעשות שימוש בגישת היוון ההכנסות, כבקרה לבחינת סבירות אומדן דמי השימוש, על פי נתוני 

 וון ההכנסות.  ההשוואה, לאור שווי המקרקעין שמתקבל ביישום גישת הי
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.8.2 המקובלת לבחינת שווי המקרקעין שבנדוןגישת השומה  

ללא פוטנציאל לשינוי יעוד,  ,קרקע חקלאית בסביבהשווי המקרקעין שבנדון נגזרים משווי מקרקעי 

 ת ובמקדמים המקובלים. ובהפחת

  



 

 20מתוך  18 עמוד

 גורמים ושיקולים .9

התחשבנו, בין היתר, בגורמים ובשיקולים ואומדן ההשבחה הזכויות בנכס הנדון  שווילהעריך את  בבואנו

 הבאים:

.9.1  -כללי  

 אלון תבור בדרום ועד קיבוץ דברת בצפון. ההתעשייהמשתרע בין פארק מיקום הנכס הנדון  .9.1.1

 . 65גישה ישירה לכביש  –מיקום הפארק הינו אטרקטיבי  .9.1.2

 ומלאכה ושטחי מסחר.   תעשיההפארק כולל תשתיות ציבוריות, שטחי  .9.1.3

 עריכת חוות דעת זו. מועד והקובע הינ המועד .9.1.4

המשמשים את הצנרת התת קרקעית המקשרת בין  בחינת שווי המקרקעין –מטרת חוו"ד  .9.1.5

 מאגר המים לתחנת הכוח. 

  ק"מ 3.2 -המהווה שטח צנרת באורך כולל של כדונם  16 -שטח של כ -נושא חוות הדעת  .9.1.6

 .  מ' 5של  כוללוברוחב 

לא קיימות לבעלי המקרקעין מגבלות לשימושים מעבר לרוחב המפורט הונח על ידינו כי 

 בקרקע.

 חקלאי ללא פוטנציאל לשינוי יעוד.חוות דעת זו בוחנת את שווי הקרקע בייעוד  .9.1.7

בגין  , במידה וקיימות על השימושים המותרים בשטח העילילא נבחנו ההשלכות השליליות .9.1.8

 , ולא הובאה בחשבון כל תמורה בגינן. הנדון השימוש

.9.2 - משפטי מצב 

כמפורט בפרק המשפטי, קיים הסכם בין חח"י לבין קיבוץ דברת כי תתאפשר הנחת הצינור לצורך 

 מעבר מי הקולחין. נציין כי בהסכם לא פורטו אורך ורחוב התוואי כמו גם מסגרת השנים לשימוש.

בנכס  הזכויות. קרקעית למי קולחין ומי תמלחת-זכות להקמת והנחת צנרת תת –המוערכות  הזכויות

 .שעבוד אומכל חוב  כחופשיותוערכו ה

הערה שלנו: לאור אופי השימוש במקרקעין. לא הובאו בחשבון הטבות לאזורי עדיפות. בחוו"ד זו 

 יובא בחשבון תשלום רגיל ע"פ המקובל באזורים עירוני.

תובא בחשבון הפחתה בשל העובדה כי אין מדובר בזכות בעלות או חכירה ורק בזכות הקמה ושימוש, 

  המשפטי של המקרקעין.עד להסדרת המצב  דחייהמקדם  פתהמשק 10% של

.9.3 – תכנוני מצב 

עבור מתקן טיפול במים  13880ג/כאמור, לא קיים תכנון פרטני למעבר הצינור בפועל. קיימת תכנית 

לצורך שדרוג איכות המים שישמשו לאספקת מי קירור ליחידות ייצור החשמל בתחנת הכוח אלון 

 תבור. 

לקרקע ריקה ופנויה ע"פ התכנון יצוין כי הערכת השווי הינה ביחס  לעיל. 6בפרק "י האמור עפ - רישוי

 הקיים.
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.9.4 הבאים :  תשטחי הצנרת יחושבו עפ"י העקרונו 

 .   מ' 1.0  –הצינורות( כ  2הצנרת )כולל של רוחב  -

להטמנת , רוחב חפירה נדרש )כולל רוחב הצנרת( מ' עילי 5-כ -מ' לכל צד  2.5רוחב עבודה,  -

 מ'. 1-הקו כ

 דונם. 16-כ -שטח הקרקע  -מ'  2003,מ' ואורך של  5-סה"כ רוחב של כ -

.9.5 הערכת השווי תתבסס על העקרונות הבאים: 

 מהסביבה תוך התאמות למיקום נשוא חוו"ד.למקרקעין ביעוד חקלאי עסקאות השוואה  .9.5.1

 לאור העובדה כי בסביבת הנכס קיימים אזורי 10%בחשבון הפחתה בשיעור של  ההובא .9.5.2

  תעשיה אשר נהנים מהיותם כחלק מאזור עדיפות לאומית.

 .10%מאלה הובאה בחשבון הפחתה בשיעור של  תלאור העובדה שחב' חשמל אינה נהני

 ₪.    50 – לקרקע חקלאיתהובא בחשבון שווי מ"ר  .9.5.3

 יקות וזיהום קרקע.לא נבחנה השפעת אתר עת .9.5.4

 הערכים בשומה אינם כוללים מע"מ כנהוג מנכס מסוג זה. .9.5.5

.9.6 חקלאי  –נתוני השוואה  

 

 

.9.7 סיכום :  

 מ"ר. ₪/ 60לאור מיקומו של הנכס יובא בחשבון שווי מ"ר קרקע חקלאית לפי 

 

 

 

מחיר למ"רשטח תמורה במזומןמחיר מוערךעירתאריך עסקהגושחלקה

49 703,65914,291₪ 703,659₪ ₪דברת81708228/08/2017

118 1,300,00016,090₪ 1,900,000₪ ₪אכסאל161691229/12/2016

47 250,0007,426₪ 350,000₪ ₪אכסאל111691102/11/2016

84 1,050,75112,570₪ 1,050,751₪ ₪אכסאל101691104/10/2016

37 111,0003,000₪ 111,000₪ ₪אכסאל111691113/07/2016

42 210,0005,000₪ 210,000₪ ₪אכסאל101691105/05/2016

45 225,0005,000₪ 225,000₪ ₪אכסאל101691106/06/2015

44 100,0005,000₪ 217,690₪ ₪אכסאל101691110/01/2015

42 50,0002,000₪ 83,751₪ ₪אכסאל101691110/01/2015

40 120,0005,000₪ 201,170₪ ₪אכסאל101691106/01/2015

40 269,9994,510₪ 180,000₪ ₪אכסאל11692501/06/2016

30 457,50015,250₪ 457,500₪ ₪אכסאל11692327/07/2015

22 44,0002,000₪ 44,000₪ ₪אכסאל11692314/04/2015

136 500,0005,000₪ 679,350₪ ₪אכסאל101690814/02/2016

45 90,0002,000₪ 90,000₪ ₪אכסאל71692102/12/2016

₪ 55 ממוצע 
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 השווי תחשיב .10

3,200           

5                  

16,000         

שטח במ"רייעוד
שווי מ"ר 

קרקע
סך שווידחייהמקדם שווי

960,000 601₪ ₪    16,000שטח מיוחס לצנרת

10%₪ 864,000

10%₪ 777,600

₪ 778,000

שטח צנרת בין המאגר לתחנה

אורך הצנרת

הסדרת זכות משפטית

סך שווי לאחר הפחתות

תחשיב

אי הכללה באזור עדיפות לאומית

רוחב מחושב

סה"כ שטח מיוחס לצנרת

הפחתות

 

 

 סיכום .11

בשימוש צנרת תת קרקעית המקשרת בין  המקרקעין שוויאת  כיםערימ והאמור לעיל, הננ לאור

חוות דעת  עריכתלמועד , לבקשת מזמין חו"ד דונם 16 -כ שלמאגר המים לתחנת הכוח, בשטח כולל 

  ₪.  778,000 – בסךזו 

 

 

 

 

 ובאנו על החתום, 

 

 

 

 

  

 

 

  צ'צ'יק  –יעל רוזנברג                  אריה קמיל 

  מקרקעיןשמאית            מאי מקרקעיןש

 


